
0 Grundtvig-arkivet fase.: 66.
1. Titel el. kort indholdsangivelse:

l igprædikener 1811-1871.

2. Papirsort (farve og evt. vandmærke):

hvid (hvor i n t e t andet er bemær-

k e t ) .

3. Afmærkning (I. J. N. osv.}:

Se f o r t e g n e l s e n .

4. Ortografi:
W

5. Andre ydre kriterier:

6. Indre kriterier (allusioner, citater m. m.):

Steen Johansen
Registreret af: d. fj, 1955 .

Evt. enhedens nr.:

Antal sider: Se nedenfor .

Antal blade:

Format: Se nedenfor .

7. Ms.' første linie:

Se f o r t e g n e l s e n .

8. Ms.' sidste linie:

Angives ikke (af t i d sbespa rende

g r u n d e ) .

9. Tryk el. benyttelse:

Se f o r t e g n e l s e n .

10. Tidl. forskeres skønsmæssige datering(er):

11. Nr. i bibliografien:

Se fortegnelsen.

W Indholdsregest:

Fasclklen udgør (ca.) 70 mss, bestående af 54 oktavblade og 170 kvart-

blade (eller blade i omtr. lignende størrelse), i alt 224 blade, ibereg-

net de temmeligt få afskrifter. - Hvor intet andet er bemærket, er for-

matet det sædvanlige kvartformat. - Mss; består af ligprædikener (begra-

velsestaler, mindetaler, mindeord ell. lign. over afdøde)? kun i nr. 51»

58 og 59 forekommer afsnit, der ikke hører herhen, se vedkommende numre.

HSr. 61 er flyttet lidt af kronologiske hensyn (se vedk. nummer), men i-

øvrigt er intet ændret.



fase. 66. II,

I.

Et hefte, 16 oktavsider, heraf p. 1-10 beskrevet, resten blank. In-

gen afm. Titel og begynd.-linie s

I den hellige Trefoldigheds Favn

Liigprædiken

i Ørslev Kirke over en 77 Aars Kone

19 Novbr 1811.

Den hellige Text.

Psalm 90 - 10,12.

Vore Aars Dage ere 70 og kommer ...

( i alt 9 linier, derefter selve prædikenen).

Utrykt.

2.

Et hefte, 16 oktavsider, heraf p. 1-8 beskrevet (p. 8 kun begyndel-

sen), rosten blank. Ingen afmærkning.

Titel etc.;

I den hellige Trefoldigheds velsignede Navn

Ligprædiken

I Beldringe Kirke over en ung Mand,

hvis Enke med 7 Børn for 2 Aar

siden mistede sin forrige Mand og

sidder i trange Vilkaaer.

20de Novbr 1811.

Den hellige Text.

1 Cor. 15. 19-22.

Haabe vi kun paa Christum i dette ... .

(i alt 10 linier, derefter selve prædikenen). - Utrykt.

Et todelt hefte, 16 oktavsider, heraf p. 1-13 beskrevet. Ingen afm,

Titel etc. i

I Jesu velsignede Navn,

Ligprædiken over den gudfrygtige

Kvinde Kirsten Hcnriksd. i Ørsl.

23de Mai 1812



fase. 66. HI.

Math. 11. 28.

Kommer hid til mig alle I som or ...
(3 linier "bibeltekst, derefter prædikenen). Utrykt.

JLM.
Et tredelt hefte, 28 oktavsider, fuldt beskrevet. Ingen afm.
Titel etc.:

I Jesu velsignede Navn1.

Ligpræken over Rasm. Pedersen
G-aardmand i Skallerup

som døde hastig -
Holdt i Udby Mortensdag 1812

De G-uds Ord, hvorover jeg ...
Trykt Kirk I 3-12.

Et todelt hefte, ialt 32 oktavsider, fuldt beskrevet. Ingen afm.
Titel eto.:

I Jesu velsignede Navn

ligprædiken
over

Præsten Johan Grundtvig
d: 13de Jan. 1813.

2 Cor. 1. 12
Denne er vor Roes, vor ...

Trykt Kirk I 13-22. - Tale ved Gr.s faders begravelse.

6.

Et todelt hefte, 20 kvartsider, heraf p. 1-16 fuldt beskrevet, 7
linier på p. 17, resten blank. Desuden p. 2 blank, jf. nedenfor.
Efterfulgt af en afskrift ved Svend Grundtvig, et hefte på 12 si-
der.

På første side af Gr.s ms findes følgende titel:
I. J. N.

Biskop
Nikolai Edinger Balles



fase. 66. IV.

Amindelse

af

Nik. Fred. Sev. Grundtvig

Jeg ve ed dine Gierninger, at du haver det Navn

at du er død og lever dog.

Aab 3.1.

I. 2 blank. - P. 3 nar øverst flg. titels Fortale. - Derefter tekst

til og med p. 10. - På p. 11 flg. titel: I. J. N. Ved Balles Kiste.
rIekst går til p. 17, linie 7 f.o. - Det hele trykt i D Kt 1883, ap.

342-349, se nærmere bibl. nr. 2 96. - Gr. holdt talen d. 25. okt.

1816. - Sv. Gr.s efterfølgende afskrift er tryk-ms til trykket i

D Kt.

7.

4 sider; beskrevet på p. 1 og 4 linier på p. 2; resten blank. Ingen

titel. Afmærket øverst til venstre: I. J. N. -

Førstelinie:

Dannemænd! vi stande her i Dag ...

Udgør et ufuldført, udateret prosabrudstykke af en slags mindetale.

Ved brudstykkets slutning siges det, at den, talen er om, er Daniel

Rantzau. Derefter ender teksten brat. - - D.R. levede 1529-69 (fød-

selsdato ukendt) og er begravet i Holsten. Lejligheden til denne ta-

le fremgår ikke af ms og er indtil videre uopklaret. - Skrifttrække-

ne viser betydelig lighed med forrige (6) og kunde for så vidt godt

være fra omk. 1816, hvad også manuskriptets plads i fasciklen tyder

på. - Ms består af håndgjort papir med vandmærke Y S R.

8.

4 sider (1 læg).

I. J. V.
Ved Etatsraad Bangs Kiste

Vi stæde her en Mand til Jorde, hvis al(vorlige) ...

Tr. D Kt 1885, sp. 349-351, se bibl. 358. - Tale ved etatsråd, pro-

fessor Frederik ludvig Bangs begravelse. Han var Gr.s onkel og døde

26. dec. 1820.



fase. 66. V.

-li

4 sider (l læg), dog er nederste halvdel af andet blad fraklippet. -

Afmærket; I, J. N. - Ingen titel; begyndelse;

roligt Sind og stræng Orden, kan udøve over ...

Dette ms synes at udgøre et brudstykke af en slags nekrolog over

Gr.s onkel Fr. 1. Bang, jf. forrige (nr. 8). - Antagelig affattet

kort efter B.s død. Måske har Gr. tænkt at udgive talen (8), og nærv.

ms (9) kunde da være et slags (ufuldført) forord til denne, ganske

som med talen ved Balles begravelse (se her foran nr. 6).

10.

4 sider (1 læg); ingen afm.

Titel etc,:

I Jesu velsignede Navn

Ligtale

over

Madam Schow 88-89 Aar gainel

14de Jun 1821.

Graae Haar ere en deilig Krone ...

Talen (holdt i Præstø) tr. i Kirk L 23-25.

11.
8 sider (2 læg); titels

I Jesu velsignede Navn

Liig-Prædiken i Skibinge

(6te Aug. 1821)

Marci 13. 35-36.

Waagor! thi I vide ikke, naar Husets ...

Sidste side blank; læg 2 har øverst afmærkningen: I. J. N. - Den af-

dødes navn ikke angivet. - Da datoen kendes, må dette kunne opklares

ved undersøgelse i Skifrbinge kirkes kirkebog. - - Utrykt.

12.

8 sider (2 læg)

I Jesu velsignede Navn

Ved min Moders Grav

(23de Septbr 1822)



fase. 66] VI.

Graae Haar er en deilig Krone, naar ...

Trykt Kirk L 26-30. - Tale af Gr. ved hans moders begravelse. Hun

døde i Præstø 17. sept. 1822, mon ligger begravet på Udby kirke-

gård. Talon er da vel antagelig holdt i Udby, selv om Brandt i Kirk

I angiver Præstø. (Bør undersøges i de resp. kirkebøger). - En an-

den form, se næstflg.

8 sider (2 læg).
I Jesu velsignede Navn

Ved min Moders Grav

(23de Septbr 1822)

"Vi jorde i Dag en gammel Kvinde, som ...

Trykt Kirk L 30-33; udgør (if. Brandt 3. st. s. 26 fodn.) "em Be-

gyndelse til en Omarbejdelse, der ikke er fuldført". - Sidste halv-

anden Side af ms er ikke aftrykt i Kirk L; teksten i det ikke-af-

trykte har intet med ligtalen at gøre, men synes at være en del af

en almindelig prædiken (eller muligvis en anden begravelsestale).

14.

4 sider (1 læg); kun p. 1-2 beskrevet. Tilvenstre for oven: 3 prik-

ker. - Øverst i venstre hjørne er med blyant tilskrevet? ? 1823.

Ingen titel; førstelinien lyder:

Mennesket, hans Dago ere som Græs, og ...

Udgør ms til en ligtale; den dødes navn nævnes ikke og kan vist hel-

ler ikke opklares, men han omtales som "en Kyndig, der udmærkede sig

i sin Kreds, men henreves pludselig midt i sine Dage", - "en ... i

sin Kreda navnkundig og udmærket Mand". - - Ms består af håndgjort

papir med vandmærkets Klippan, som Gr. iflg. Toldberg tog i brug i

1823 (Dateringskriterier s. 114).

15.

4 større kvartsidcr (l læg).

I Jesu velsignede Navn

Ligtale over Jeppe Prætorius

(10de April 1823)

Natten kommer, da Ingen kan arbejde (Joh. 9.4)



fase. 66. VII.

Denne form utrykt. - En anden form, med adskillige afvigelser, er

tr. i Kirk L 34-36, efter en afskrift, jf. fodnoten s. 34, hvor Br.

tillige oplyser, at der ikke findes noget ms blandt G-r. s papirer.

16.

4 sider (l læg)5 afmærket i venstre hjørne øverst med lille skrift;

i. j.n.

Titel og førstelinie;

Ps 116.

Jet er kosteligt for Herren, naar Hans Hellige døc! ...

Udgør ligtale over frk. Elisabeth Christine Fenger, død 16. dec.

1823, 25 år gi.; hun var datter af sognepræst Rasmus Fenger ved Vor

Frelsers kirke, hvor G-r. var res. kapellan. - Talen tr. i Kirk L

37-39 (med trykfejl "Salme 11,6"; skal være: 116).

17.
4 sider (1 læg); afmærket: i. j.n. - Ingen titel.

uden dybe Suk kunde staae ved ...

I første sides højre margin er m. blyant tilskrevet: Grev Danne-

skjold. - Indholdet synes at udgøre brudstykke af en tale (?) over

grev Danneskjold, som nævnes et par steder i teksten og iøvrigt om-

tales i denne på flere måder. - Der kan kun menes grev Conrad Danne-

skjold-Samsøe, som døde 6. juni 1823 (se bibi. nr. 379) og begrave-

des på G-isselfeld. - Ms er som nævnt et brudstykke; der må have eksi-

steret tekst både før og efter nærværende tekst. - I talen bruges

bl.a. flg. vendingers"... vare vi som Hedninger, der sørge uden

Haab, da maatte Sorgen være grændseløs, naar vi jorde en af de faa

Midaldrende, der have saa retmæssigt Krav, som Danneskjold, paa Æd-

les Taarer, ..." Dette kunde tyde på, at det her virkelig drejer

sig om en begravelsestale, og at G-r. har fungeret som præst ved den-

ne. Men nøjere oplysninger om grev D.s jordfæstelse kan blive van-

skelige at fremskaffe.

18.

6 sider (l læg + 1 bl.); 3 prikker. Ingen titel.

G-raae Haar er en deilig Krone, naar de findes . ..

Øverst- til højre er med blyant tilskrevet: (Grosserer Jens Harboe

14/9 1824. "Her mødes alle Veie")

Tale ved nævnte J. H.s begravelse 14. sept. 1824. - Talen i denne

form er utrykt. En anden, på mange måder afvigende form er tr. i



fase. 66. VIII.

Kirk L 40-44, jf. hertil fodnote s. st. s. 40.

1 folioblad (sammenfoldet til et læg). Til venstre foroven: I. J. N.

Ingen titel; begyndelseslinie:

"I Jesu Havn skal al vor Gierning skee"

Ligtale over en unævnt; år og dato nævnes ikke. - Af talen fremgår,

at den afdøde må have været en gammel mand. - Utrykt. - Vandmærket

synes at udgøre en broget tegning ell. lign.

20.

4 sider (1 læg).

I. J. N. Ligtale

(16 Novbr 1824)

Vi have her intet blivende. Sted, men tragte ...

Tr. Kirk L 45-48. - Den afdødes navn nævnes ikke i talen og heller

ikke i Kirk L, men det fremgår af teksten, at den afdøde må have væ-

ret en kvinde, der efterlod moder og søskende, følgelig en yngre

kvinde. Det kan desværre ikke af Adresseavisens begravelsesannoncer

med sikkerhed fastslås, hvem den afdøde har været. Gr. var ved den-

ne tid præst ved Vor Frelsers kirke, som dengang havde sin egen kir-

kegård, og den dertil svarende kirkebog kan måske oplyse noget.

21.

2 sider (l blad, tekst"på langs"). Ingen titel. På midten øverst:

I.J.N. Derefter flg. førstelinie:

Jeg gaaer til Graven, hvor jeg gaaer ...

Øverst til venstre i hjørnet med blyant: ?1821-5. - Trykt i Kirk L

49-50. - Iflg. Brandt et ligtale-udkast. Ved sammenligning med de

nærmest foregående mss synes nærv. ms at høre til årene 1822-23,

håndskriften ligner fx meget nr. 16 her foran (fra 1823), dog er

dette iitet sikkert kriterium.

22.

6 sider (1 læg + 1 blad; teksten på bladet går "på ltangs"; den ene

side af bladet blank).

I.J.N.
Til Hr. Fengers Ihukommelse

(25 Febr 1825)

Der staaer skrevet, Christne Venner! Es 51. ...



fase« 66,

Ir. Kirk L 51-54, med flere mindre ændringer spredt i teksten,

Brandt har, som han oplyser i en note, ikke benyttet orig,-ms, men

en "Renskrift i Familiens Eje". Slutn, af ms er ikke trykt i ud-

gaven .

4 sider (l læg). Afm. med 3 prikker; De sidste 1$ side ubeskrevet.

Ved min Kone-Moders Støv

(3die Mai 1826)

Sorrlg og Glæde de vandre tilhobe, ...

Begravelsestale for Gr.s hustrus moder fru Mette Blicher, f. Poul-

sen, født 1751, død på Christianshavn 28. april 1826, Hun havde væ-

ret enke siden 1805. Måske er tale ufuldført i ms.

24>
8 sider (2 læg); 3 prikker (bølgelinie).

E. E. Mttller

i
Lader os love de herlige Mænd og Fædrene

af vores Slægt I

Saa sagde fordum Syrak hin Vise og ingensteds ,..

Skrevet ved biskop Mullers død 4. sept. 1834, først trykt i D Kt

1885, sp. 321-326, se bibi. nr. 544. - Talen blev ikke holdt.

12 sider, 2 udkast, nemlig 4 sider (l læg) + 8 sider (2 læg), det

hele numm. A, Ba og Bb. - Å og Bb afmærkede.

Læg A har flg, titel og førstelinie:

Mindetale over Kong Frederik den Sjette

(16de Jan 1840)

Hellige Gud-Fader] hellige Du os i din Sandhed ...

Udgør et særskilt udkast til mindetale over Fr. VI, utrykt, jf. i

det flg.

Læggene Ba-b har samme titel osv. som A; solve teksten begynder:

Venner! det skulde for alle Mennesker, det er for ...

Udgør et andet udkast til samme tale. - Ligeledes utrykt i denne

form, men Gr. omarbejdede senere talon til offentliggørelse i

"Kiærminder" (bibi. nr. 653), som udkom febr. 1840, og hvori talon

er trykt s. 52-62, optrykt i Kirk L 55-63. - Visse afsnit i disse

udkast gentages moro eller mindre omarbejdet i talons endelige tryk-



fase. 66. X.

te form, andre afsnit genfindes ikke. - Udkastene her er desuden u-

fuldstændige; der må have været mere, som imidlertid er gået tabt

(eller ikke findes i denne fascikel).

26.

2 sider (l blad); afmærket.

Ligtale i Vartou Kirke

(8de Juli 1842)

Der staaer skrevet "Døden er den sidste ...

Trykt i Kirk L 64-65. Den afdødes navn nævnes ikke i talen, men i

øverste højre hjørne er med fremmod hånd tilskrevet følgende: (Pe-

der Jørgensen, Økonomen i Vartov). - Samme oplysning meddelt i Kirk

L 64, fodnote.

27.
4 sider (2 blade); afmærket.

Ved min Broders Kiste

(21de Jan 1843)

Tenner og Kyndinger af den Hensovne! ...

Mŝ -udkast til Gr.s tale over sin broder Otto Gr., som Gr. lod trykke

i 1843, se bibl. nr. 738, - Nærv. udkast har en del afvigelser fra

den trykte form. Rimet, som slutter talen på tryk, findes ikke i

nærv. ms, bortset fra dets første linie, som slutter dette ms. - Et

andet ms til samme tale, se næstflg.

28.

4 stor-kvartsider; svagt afmærket.

Ved min Broder Ottos Kiste

(21de Jan 1843)

Venner og Kyndinger af den Honsovne! jeg maatte ...

Omarbejdelse af forrige (27) og vistnok tryk-ms til den trykte tale

(bibl. nr. 738), dog med visse smaafvigelser (som kan være indsat

under korrekturen).

2 sider (en større strimmel i tvær-oktav); ingen afmærkning.

1 Cor 15. |

Fru Andersen

Det saaes i Skrøbelighed, det opstaaer i Kraft, det saaes i

Vanære ...



fase. 66. XT.

Øverst er med blyant skrevet; Laa mellem 2. og 3. Advents-Søndag

1843 (dvs. Fase. 30). - - Denne begravelsestale er utrykt. - I ta-

len selv oplyses det, at afdøde hed Ursula Mario Andersen, født Ol-

sen, og at hun var "Syster til en af mine fortroligste Venner Chri-

sten . Olsen". - U. M. A. (gift med justitsråd H. C. Andersen) døde

dem 5. dec. 1843 og var søster til pastor Christen Olsen (død 1833)?

præst i Lynge-Broby 1822-33. - Om Gr.s forhold til Chr. 0., se

bibl.s register.

4 sider (2 blade, hvert med sin afsluttende tekst; disse blade kal-

des her henholdsvis A og B); derefter Svend Gr.s afskrift af begge,

her kaldt C (l læg).

A\. 2 sider (l blad; ingen afmærkning).

Ved Fru Schouws Død

Naar det lyder til os fra hellige Apostel-LæbeT: ...

Denne ligtale, som er ufuldført, kaldes i Sv. Gr.s afskrift for

"2det Udkast". Der må altså if. Sv. Gr. have eksisteret et første

udkast, som dog ikke findes i nærv. fase. - Utrykt.

B. 2 sider (.1 blad;, afmærket med 3 prikker).

Ved Fru Schouws Jordefærd

Førstelinie (i venstre margins)

Vor savnede Venindes Liv var saa ligt en Blomst med ...

Denne tale onder på flg. side med et lille digt på 3 vers a 4 lini-

er, begyndende: Visnet er for Dig i Haven ... Talen kaldes i Sv.

Gr.s afskrift fors "3die Udkast". - Talen utrykt, digtet trykt 1844.

se bibl. nr. 769. - - Fru Susette (oil. Susanne) Schouw, gift m.

prof. J. F. Schouw, døde 5. marts 1844.

C. 4 sider. Består af en afskrift, ved Svend Grundtvig, af både A

og B ovenfor.

31.

6 sider (et blad (A) og et læg (B), hver med sin tekst).

A. 2 sider (1 blad), ingen afmærkning. - Første sides første halv-

del er optaget af slutningen af en afhandling ell. tale om salme-

bogasagGn. sikkert fra 1845 og hørende til de i bibl. II, s. 269

omtalte indlæg under konventets behandling af Prøveheftet. Det er

dog ikke lykkedes at opklare dette brudstykkes oprindelse eller an-

vendelse, idet teksten ikke synes at svare til, hvad man kender

af de nævnte indlæg på tryk, jf. bibl. anførte sted.



fase. 66, XII.

Derefter følger på samme side udkast til flg. begravelsestale:

Jac. Holm

Dagen er skabt til Arbeid og Umag, ...

Teksten går til næste side ned og synes at være ufuldført, selv om

man ved sammenligning med den endelige form (se B nedenfor) ser, at

der ikke kan have manglet meget. - Utrykt i denne form.

B. 4 sider (1 læg); afmærket; kun tekst på de. 3 første sider.

Ved Grosserer I. Holms Grav

(9de August 1845.)

Dagen er skabt til Arbeid og Umag ...

Tale ved nævntes begravelse; trykt i Kirk L 71-73. - Afdøde var den

bekendte grundlægger af det dengang forholdsvis store firma Jacob

Holm og Sønner (dengang rederi og handel, i nutiden tovværksfabrik).-

Gr. havde, da han var præst på Christianshavn, boet til leje i hans

bus, jf. bibi. nr. 834 slutn.

2 sider (l blad); afmærket

Ved Spangs Jordefærd

Vi føle det alle, at den ædle Præstemand, hvis ...

Tale ved jordefærden for pastor P. J. Spang, som den 14. jan. var

afgået ved døden, se bibl. 868 med nærmere oplysninger. - Trykt i

Kirk L 74-76.

33.
2 sider (l blad); uafmærket.

Ved P. E. Glahns Begravelse

(1846. Juli 21)

Faar Støvet af en saadan from og stille; . ..

(Læsemåden "from" er usikker.)

Tale(udkast) ved Gr.s svoger pastor Glahns begravelse. - Utrykt i

denne form, men i omarbejdet, udvidet skikkelse trykt i Kirk L 77-79,

hvor det i fodnote oplyses, at "Talen er trykt efter en Renskrift i

Familiens Eje".

12 sider (2 læg + 2 bl.); uafmærket.

Sørgetale

over

Kong Christian den Ottende



fase. 66. XIII

Dronningens Cabinet

26de Febr. 1848.

Jer. 3. 15.

Jeg vil give eder Hyrder efter mit Hjerte, ...

Tale nævnte år og dato for dronn. Caroline Amalie ved en privat

sørgehøjtidelighed i anl. af kongens død. - Trykt 1848, med sam-

me titel som her, se bibi. nr. 914 med nærmere oplysninger. -

Udkast, se næstflg.

6 større kvartsider (1 læg + 1 bl.); uafm.

Sørge-Tale

over

Kong Christian den Ottende

(for Dronningen i Cabinettet)

(26de Febr 1848)

Jerem. III. 15

"Jeg__yil give eder Hyrder efter mit Hjerte, og de skal fø-

de eder .. .

Udkast til foregående (34).

8 sider (4 bl.); uafm.

Sørgetale

(26 Febr 1848)

Jer. III.15. Jeg vil give eder Hyrder efter mit Hjerte, som.,

Sørgetale holdt nævnte dato i Vartov, da Chr. VIII bisattes i

Roskilde (se oplysningerne i bibl. nr. 913 slutn.). Denne form

utrykt (i renskrevet skikkelse (se næstflg.) trykt i Kirk L).

Nærv. ms har i øverste venstre hjørne på p. 1 blyantspategneisen;

Udkast.

12 sider (3 læg); uafm. Ingen egentlig titel.

Jer. III. 15.

Jeg vil give eder Hyrder efter mit Hjerte, ...
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Renskrift af det her som nr. 36 (s.d.) registrerede is. - Trykt

i Kirk L 80-86.

4 oktavsider (2 "blade); kun p. 1-3 "beskrevet; afmærket.

Mad. Dressing

De* er Støvet af en længe ...

Den afdøde, Gr. her taler over, kan enten have været fru Marie

Dre s ing (med ét s);, død 27. dec. 1840, enke ("boende i Kompagni-

stræde) efter pastor Nicolai Dresing, præst ved Vartov, død 1807.

Hermed kunde stemme, at Gr. i talen oplyser, at "vel var mit Be-

kiendtskab til den Hedengangne kort", hvad jo vilde passe med, at

G-r. "blev præst i Vartov ca. halvandet år før hendes død. - Eller

den afdøde kan være fru Sophie Dresing,, død 29. jan. 1851, enke

efter kammerassessor S. N. D., som var død i 1847 og boede i Læ-

derstræde, altså også i Vartovs nærhed. At nærv. ms ligger i

fasciklen omkr. 1850 (hvilket dog ikke beviser meget), og at G-r.

ikke vides at have brugt nærv. papirformat omkr. 1840, men at

ban derimod har brugt det omkr. 1850 (se næstfølgende), kunde

tyde på, at talen er holdt over sidstnævnte fru Dresing. Da werv.

ms* er afmærket, og da G-r. ophørte m. afmærkninger i 1846, er den

afdøde muligvis førstnævnte (fra 1840). Måske har det dog været

en kvinde af almuen eller i det hele af lavere stand, eftersom

GT. titulerer hende "Madam", hvad han næppe vilde gøre overfor

en præste- eller kammerassessor-enke. Et eftersyn af Vartov kir-

kebog kan måske opklare sagen,.

2 oktavsider (l oktavblad); ingen afm.

(Lagerbjelke 15 Aug 1849.

Ingen har større Kiærlighed end ...

(Bemærk slutparentesens fraværelse i ms.)

Synes at være en bisættelsestale over en i slaget ved Fredericia

6/7 1849 falden svensker (jf. navnet), der var gået frivillig med

1 krigen. Alle nærmere oplysninger savnes.

40.
2 sider (l blad) + 4 sider (et læg) afskrift ved Sv. Gr.

A. Øhlenschlægor

(26 Jan 1850.)
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De begravede ham med Kongerne, fordi ...
Utrykt. - Tale ved Oehl.s begravelse (på kirkegården) 26. jan.
1850, se bibl. nr. 671 slutn, - Gr. gav bagefter i Danskeren III
90-93 en slags kommentar til talen, hvori han refererede og cite-
rede større afsnit, nærmest ordret efter is. Jf. også D Kt 1849-
50, sp. 455f. med (frit) citat af talen. - Sammen med ms er ved-
lagt Sv. Gr.s afskrift, Öjensynlig en påtænkt udgivelse.

4 sider; ingen afm.; ingen titel; de første ca. 6 linier er over
streget med skråstreger; førstelinien i det overstregede lyder:

Naar vi Christne, som idag, mødes ved ...
(Vanskeligt at afgøre, hvor overstregningen ender).
Udkast til begravelsestale over Gr.s hustru fru Elisabeth Gr.
også en optegnelse i øverste højre hjørne; (Fru E. Grundtvig) ).
Dette udkast har kun mindre eller ringe lighed med den endelige
form, som er trykt i Kirk L 87-90, og hvis ms ikke er bevaret i
nærv. fascikel. - Bemærk ligheden mellem ms p. 3, fra linie 12
f.o. og begyndelsen af talen i den trykte form i Kirk L (s. 87).

42.
8 sider (2 læg, A, B); ingen afmærkning, ingen titel.

Det er ikke stort mere end 25 Aar ...
Udgør ms til p. 79-83 i "Ludvig Christian Mullers Eftermæle"
(.1851), se bibl. nr. 1008. - Skriftet udkom i oktober 1851, og
disse mindeord er da affattet ikke længe før.

-ål*.
4 sider (1 læg, blåt); ingen afm.

Ved Clara Carlsens Kiste
(3die Jan 1853)

Vi er jo alle dødelige Mennesker, ...
Tale ved nævntes bisættelse i Vartov. Trykt i det som nr. 1032
registrerede skrift i bibl., s. 19-22 i dette, optrykt i Kirk I
101-103. Forskellige småafvigeiser mellem ms og tryk.
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44.
4 sider (l læg, blåt); uafm.

Ved Student Thjellers Kiste

(1853. Jan. 8.)

M. V. naar en Ungersvend, som han, ...

Trykt i Kirk L 98-100. - Afdødes navn var i virkeligheden Jørgen

H. Tjellesen, se fodnote i Kirk L 98.

45.
4 sider (1 læg) (uafm.) + 1 strimmel, der ligger som omslag om ms

og har en tekst af G-r. på dens ene (indvendige) side.

Kirkegaards-Indvielse paa Aasen

ved GI. Kiøgegaard 27 Octbr 1853

Kommer hid til mig, alle I, som arbeide ...

Tale ved Clara Carlsens kistes indsættelse på gravpladsen på Gam-

melkøgegaard. - Trykt 1855 i "Indvielsen af Claras Kirkegaard og

Maries Hvilested" (bibl. nr. 1116), side 9-12, optrykt i Kirk L

109-111. - Forskellige mindre afvigelser mellem ms og tryk. - Ms

indeholder ikke det henimod slutn. forekommende vers, som deri-

mod er opskrevet på den føromtalte ledsagende strimmel.

46.
8 sider (2 læg; kun tekst på p. 1-6); uafm.

Ved min Maries Kiste

Hun er død fra denne Verden, hun ...

Tale ved Gr.s hustrus begravelse- i Vartov 17. juli 1854. - Trykt

i Kirk I 104-107.

4 sider (stor kvart; sidste side blank); uafm.

Claras Kirkegaard

(6te Juni 185 5)

Det er "Claras Kirkegaard", ny endnu, ...

Tale ved indvielsen af Maries hvilested, dvs. indsættelsen af

hendes kiste på "Claras Kirkegaard" på GI. Køgegaard. - Trykt

i det som nr. 1116 registrerede skrift i bibl., optrykt i Kirk

L 112-113.
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48.

4 sider (l læg) ; sidste side "blank; uafm.

Mourizens Kone

(2 Marts; 1855)

De Retfærdiges Sjæle er i Guds Haand ...

Utrykt. - Afdøde kan næppe have været nogen anden end skomager-

mester J. P. Mouritzens hustru. (Han var en af Vartovmenighedens

fattigforstandere.) - Kirkebogen bør dog efterses. - Muligvis1

står i overskriften; Maurizens. (Jf. bibl.).

4 sider (1 læg); uafm.; efterfulgt af en 4 sider stor afskrift

ved Sv. Gr.

Ved Fru Buscks Kiste

(April 3. 1855)

Syndens Sold er Død, men Guds ...

Tale ved pastor Gunni Buscks moders begravelse. - Utrykt. - Afdø-

de fru Dorothea Busck, f. Ludvigsen, levede 1779-1855? død i Kbit.

50.
4 sider (l læg); uafm.

Billedhugger Ussing

(1855, Juli 23)

Vi kalder det naturligt, at de ...

Trykt Kirk L 117-119. - Afdøde billedhugger Stephan Ussing (1828-

55) begravedes på Frederiksberg. - Nærmere om afdøde, se fx Weil-

"Erachs Kunstnerleks.

4 sider (1 læg); uafm.

Ved Frøken Andresens Kiste

(1856 April 10)

Kommer hid til mig, alle. I, som arbeide. ...

Trykt Kirk L 120-121 (med overskrifttrykfejlen;"Andersen" for

"Andresen"; rettet, i bogens rettelsesliste; i ms vanskeligt at

se forskel). - Qm afdøde, se bibi. nr. 1174.
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52.

4 sider (1 læg); uafm.

Ved Frøken Rasmussens Kiste

(1856 April 12)

Endnu i Søndags var den Hensovede, som hun ...

Trykt Kirk L 122-124. - Ingen oplysninger om den afdøde

4 sider (l læg); uafm.

Ved Fru Carlsens Begængelae

(1857. Decbr 31.)

Da han havde elsket sine Egne, hor i ...

Trykt Kirk L 132-134. - Afdøde fru Else Margrethe Carlsen var

Gr.s svigermoder i hans andet ægteskab, jf. "bibl. IV, s. 116.

2 sider (1 blad); uafm.

1858 5 Novbr

(Larsens)

2 Cor 4. 16-17.

Vi vansmægter ikke, thi var end vort ...

Trykt Kirk L 135-136. - Afdøde var fru Marie Henriette Larsen,

jf. Kirk L. Hun var gift med handskemager N. F. Larsen, fremtræ-

dende medlem af Vartov-menigheden.

8 sider (1 læg + 2 bl.); uafm.

N. M. Spandet

(N. F. S. Grundtvig)

Der staaer ensteds i den Bog, som ...

Tekst slutter i og med dette læg. Trykt D Kt 1858, sp. 817-819,

derfra i Kirk L 137-139? se nærmere bibl. nr. 1230. - De efter-

følgende 2 blade udgør et udkast til det foregående; det har tit-

len:

Spandet

(15 Fovbr 1858.)
Utrykt.



fase. 66. XIX<

56.
4 sider (1 læg); uafm.

Ted Fru Skibsteds Kiste

(1859. Aug 26.)

Der staaer skrevet; "Aandens ...

Trykt Kirk L 140-141, med nærmere oplysninger om den afdøde. -

Forskellige afvigelser mellem ms og den trykte tekst i Kirk L

(.der er baseret på en afskrift).

57.
2 sider (l blad); uafm.

Rosenmuller

(11 Aug. 1860)

G-ræder ikke I det kan vi ikke sige til ...

Trykt i Kirk L 146-147, titel: Lieutenant Rosenmullers Barn. -

Færmere oplysninger om dette barn savnes foreløbig; om faderen,

se bibl.s register.

2 sider (1 blad); uafm. Forskellig (ikke sammenhørende) tekst på

hver side.

Første side (og 3 linier på den næste) indeholder brudstykke af

en afhandling (eller afbandlingsudkast). Første linie, lyder;

Herimod lader sig vist nok med et ...

Denne tekst er formodentlig et kasseret udkast til bibi. nr. 1267?

Den levende Christendom og det lærde Skolevæsen (i D Kt 4. nov.

1860). Mere end en formodning er påstanden foreløbig ikke.

Anden side har (fra linie 4 at regne) en tekst, der efter alt at

dømme synes at være en begravelsestale. Førstelinien lyders

Det er kosteligt for Herren, naar hans ...

Ovenover denne førstelinie er med blyant (ikke af Gr.) tilskrevet:

(i 1860). løvrigt ingen andre oplysninger, intet navn nævnes i

talen. Årstallet stemmer med formodningen om den førnævnte bag-

sideteksta1 affattelsestid, se ovenfor.

59.
2 sider (l blad); uafm. Forskellig tekst på hver side.

Første side (og de 4 øverste linier af anden) indefoolder brud-

stykke af en kirkelig-polemisk afhandling, uvist hvorfra; før-

stelinien lyder:
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da er det ingenlunde blot, fordi ...

Det er nærliggende at tro, at også denne tekst er fra samme tids-

rum som foregående (58), men noget sikkert kan ikke siges. Teksten

bører hverken til bibl. rar. 1266 eller -69.

Anden side (fra linie 5 f.o.). Ingen titel. Førstclinio:

Døden er den sidste Fiende, som skal ...

Antagelig en begravelsestale (ender med; Amen])» ingen oplysnin-

ger kendes.

60.

2 sider (l blad); uafm.

Bodil Marie lange f• Wiel

Cii. V. Det er en sørgelig Anledning, hvorved vi ...

Trykt Kirk L 154-15 5. - - Afdøde begravedes 7. okt. 1861, men i

Kirk L er talen fejlagtigt placeret mellem talerne fra 1863, og

i nærv, fase. lå talen også først mellem talerne fra. 1863» men

er hermed flyttet hen til sin rette plads.

(

4 sider (1 læg); uafm.

1862 (Aug 26) P. 0. Boisen

Liv og Død er Arvefiender ...

Trykt i Budstikken 1862, 567-569, se nærmere bibi. nr. 1312. -

Optr. i Kirk L 150-151, titel; Præsten P. 0. Boisen. - Tele ved

P. 0. B.s begravelse, se bibl.

62.

2 sider (l blad); uafm.

1863. Febr 3. Mathilde Ahlefeld-Laurvig

Menneskerne seer paa det Øiensynlige, ...

Trykt Kirk L 152-153. - Om afdøde findes et par oplysninger i

bibi. nr. 1240.

4 sider (l læg); uafm.

1863. Octbr 12 Fru Emmy Læssø

Oh. ¥. Vi samles her idag sørgelig ved en kiær ...

Trykt Kirk L 156-158. - Fru Emmy Læssøe (gift m. maleren Thorald
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Læssøe) rar født Krag-Juel-Vind-Frijs og formodentlig derfor en

slægtning til Gr.s tredie hustru. - Hun døde 8. okt. 1863.

64.

8 sider (2 læg); uafm. - I første læg indlagt mindre, blåt stykke

papir med tekst af Gr. på den ene side.

1863. Minde-Tale

over

Kong Frederik den Syvende

19de Decbr

Ps. 46.

Gud er vor Kraft og vor Tilflugt under de ...

Tr. i "Kong Frederik den Syvendes Ihukommelse", 1864 (bibl. ni*.

1340), 8. 13-18, således at der begyndes med teksten på det blå

papir: Du, den eneste sande Gud, ... (en indledningsbøn til ta-

len). - Optr. i Kirk I 159-163.

4 sider (1 læg); uafm.

1864 21de Jan.

(Ved Grev Moltkes Kiste)

Der staaer skrevet efter Vorherres ...

Tr. Kirk 1 164-166, med oplysninger om den afdøde (se også bibl,

ur. 1356).

2 sider (1 blad); uafm.

Onsdag 17 Jan 1866.

(Repstorfs1 Datter)

Min Søn! min Datter] giv mig dit Hjerte! ...

Trykt som enkelttryk i 1866, se bibl. nr. 1384. - Den trykte

tekst svarer næsten helt til ms.

67.

4 sider (l læg); uafm.

1866 Onsdag Decbr

PT (Fru Neergaard)

Jeg er sikker paa, at hverken Død ...
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Tr. Kirk L 167-168. - Begravelsen fandt iflg. Kirk L sted den 19.

dec. (Ingen dato i ma). - Om den afdøde, se bibi. nr. 1404.

68.

4 sider (1 læg); uafm.; sidste side blank»

1867. ved I. Fogs Jordefærd

(22 Marts)

Fred til Bod for bittert Savn . ..

Tr. Kirk L 169-170. - Om afdøde, se bibi. nr. 1419 slutn.

8 sider (2 læg); uafm. - Efterfulgt af en afskrift ved Sv. ar.

(4 sider).

Ved Georgia Skovgaards. Baare

Juli 1868

Død, hvor er din Broddi Hel ...

Utrykt. - Tale vod Georgia Skovgaard, født Schouw's jordefærd,

Hun- døde 15. juli 1868 og begravedes d. 21, juli fra Vartov kir

ke. Hun var gift med maleren P. C, Skovgaard,

6 sider (l læg + 1 blad); uafm.

Torsdag Marts 16. 1871.

(ved Chr. Køsters Jordefærd)

Dødl hvor er din Broddi Helvedet ...

Tr. i D Kt 1871, sp. 177-178, derfra i Kirk L 171-172, se bibl»

nr. 1459 med nærmere oplysninger, - Interpunktionstegnene i før

st elinien er usikre.


